
حضور بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل ریلی از سال های ابتدایی دهه 1380 و 
در راستای تصمیم دولت برای خصوصی سازی، انحصارزدایی و تضمین ارائه خدمات 
مطلوب حمل و نقل بار و مســافر، تعمیر و نگهداری، نوســازی و توســعه ناوگان ریلی 
کشور آغاز شد و دست اندرکاران این صنعت برای حفظ حقوق مشروع و قانونی صنف 
و بهبود اوضاع اقتصادی شرکت های سرمایه گذار گام های متنوعی برداشتند. در تاریخ 
1380/10/17 انجمن صنفی شــرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابســته تشکیل 
شد و فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این تشکل اکنون دارای 101 عضو شامل 31 
شرکت مالک واگن باری، 10 شرکت مالک واگن مسافری، 7 شرکت مالک لکوموتیو، 
16 شرکت فورواردر و 37 شرکت خدمات وابسته است، ضمن این که درخواست های 

عضویت در انجمن اخیراً افزایش چشمگیری داشته است.
در حــال حاضــر حدود 29 هزار واگن مســافری و بــاری و نزدیک به 200 لکوموتیو 
متعلق به شرکت های خصوصی در شبکه ریلی کشور موجود است که ارزش جایگزینی 
این دارایی ها )صرفاً در بخش ناوگان( بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. این سرمایه 
هنگفت به همت بخش خصوصی و به قصد تولید پایدار درآمد و سود به این چرخه 
وارد شده است که متأسفانه به دالیل مختلف، سودآوری این صنعت با بحران مواجه 
شده است و شرکت های فعال این حوزه عمدتاً در جهت بقا تالش می کنند. در حال 
حاضر، ســرمایه گذاری در ناوگان ریلی نرخ بازگشت سرمایه اندکی )زیر 10 درصد( دارد 
که با اســتفاده از منابع و مشــوق های تعریف شده همچون ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و تبصره 18 قانون بودجه، این عدد به حدود 20 درصد می رسد اما 
متأســفانه مشوق های تعریف شــده در این قوانین که توجیه پذیری خرید ناوگان ریلی 
جدید صرفاً با اســتفاده از آنها محقق می شــود، هنوز به دست بسیاری از شرکت های 
خریدار ناوگان در سه سال اخیر نرسیده است و این موضوع، شرکت ها را با چالش مهم 
نقدینگی روبرو نموده و از اعتماد بخش خصوصی به وعده های دولت نیز کاسته است. 
بــرای تحقق اهداف توســعه ای بخش حمل ونقل ریلی که از زیربناهای مهم توســعه 

پایدار اقتصاد کشــور اســت، شــرکت راه آهن ج. ا. ا. به عنوان متولی دولتی این بخش 
باید ســرمایه گذاری های عظیم شــرکت های فعال در این صنعت را محترم شــمارد و 
به فعاالن خصوصی اقبال کافی نشان دهد تا ضمن حل مسائل و مشکالت انباشته 
موجود، عالمت مثبتی نیز به سرمایه گذاران تازه ارسال نماید. بدیهی است که همراهی 
و هم دلی راه آهن و انجمن صنفی شــرکت های حمل ونقل ریلی، گام برداشــتن در این 
مسیر را ساده تر می سازد. این همراهی مستلزم حضور نمایندگان انجمن در کارگروه های 
تخصصی راه آهن و برگزاری جلســات مشترک منظم میان طرفین در حوزه های حمل 
مســافر و بار، ایمنی، ترانزیت، تأمین مالی، ناوگان و ... اســت تا از انباشــت مشکالت 
حل نشــده و افزایش درجه پیچیدگی مســائل، نظیر آن چه اکنون شاهد آن هستیم 
اجتناب شــود. پررنگ نمودن نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری های مدیریتی و 
نظرخواهی از این بخش قطعاً می تواند در رفع چالش های کنونی صنعت ریلی اثرگذار 
باشــد. در ســال های اخیر نقــش انجمن به عنوان نماینده بخــش خصوصی به مرور 
تقویت شده و راه آهن در اغلب تصمیم گیری های کالن و پیش از صدور شیوه نامه ها 
و آیین نامه های مربوط به بخش خصوصی از انجمن نظرخواهی می کند. اما از طرفی در 
برخی موضوعات شتاب زده عمل نموده و نظرات بخش خصوصی را دریافت نمی کند 
و در بعضی موارد نیز پس از دریافت نظرات کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی آنها 
را اعمال نمی کند که این نیز منجر به افزایش اختالفات و فاصله گیری بخش خصوصی 
از راه آهن می گردد. لذا با عنایت به اهمیت تشــریک مســاعی بین بخش خصوصی و 
راه آهن الزم است تا با استفاده از پتانسیل های موجود در انجمن و تصمیم گیری های 
گروهی، جلسات مستمر میان انجمن و راه آهن برگزار شود. در نتیجه این اقدام منجر 
به تسهیل ارتباط راه آهن با شرکت ها می گردد چرا که انجمن پیش از موضع گیری در 
مسائل مختلف، نظرات شرکت ها را در قالب کارگروه های مختلف تخصصی جمع آوری 
کرده و با چکش کاری توســط کارشناســان مختلف نظر جامع خود را به راه آهن اعالم 
می کنــد. لــذا از مدیریت جدید راه آهــن انتظار می رود در اقدامــات آتی خود، جایگاه 

دکتر سبحان نظری
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ضرورت هم دلی و همراهی بخش خصوصی و راه آهن 
برای حل چالش ها و اعتالی صنعت حمل ونقل ریلی کشور
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انجمن را به رسمیت بشناسد تا با همکاری های مفید و مثمر میان بخش خصوصی 
و دولت به عنوان شرکای تجاری، در راستای پیش رفت روزافزون صنعت گام بردارد.
ذکر این نکته ضروری است که بنا بر تصمیمات عقالنی اتخاذ شده در گذشته، در 
حال حاضر این انجمن در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و کمیسیون عالی سوانح 
راه آهن نماینده مستقیم دارد. همچنین ارتباط مستمر این انجمن با کمیسیون های 
مجلس شــورای اسالمی )از جمله کمیســیون عمران(، مرکز پژوهش های مجلس، 
کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران، کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران، 
فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ، شورای رقابت، شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، انجمن نگهداری و تعمیرات، انجمن 
مدیریت کیفیت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن و ... آن را به عنوان یکی از مهم ترین 

و خبره ترین نهادهای مشورتی صنعت حمل ونقل ریلی مطرح نموده است. 
از اقدامات مهم دیگری که منجر به فراهم شدن بستر مناسب برای رشد فعالیت 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود، جدیت راه آهن در انتشار آمار و اطالعات 
شــفاف می باشد. در حال حاضر، وضعیت انتشــار اطالعات و آمار راه آهن مطلوب 
نیســت و آمار در بخش های مختلف به ســختی و با کیفیت اندک به دســت بخش 
خصوصی می رسد. این نقیصه باعث می شود اساساً برآورد مناسبی از عملکردها در 
اختیار فعاالن و تحلیل گران قرار نگیرد و در نتیجه، سرمایه گذاری در بخش از منظر 
بسیاری از صاحبان سرمایه، با ابهام و تاریکی مواجه باشد. انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل ریلی و خدمات وابســته امیدوار اســت با افزایش ســطح اعتماد میان 
دولت و بخش خصوصی، ضمن تســریع در حل مشــکالت انباشته از قبیل کمبود 
بهره وری، زیان دهی برخی حوزه های فعالیت، رســوب مطالبات بخش خصوصی از 
راه آهن، کمبود عملکرد حمل داخلی و ترانزیت و امثال آنها، فضای امیدوارکننده تری 

برای ورود سرمایه گذاران جدید به بخش فراهم آید.

مهندس بابک احمدی ناقدی
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پیام تبریک رئیس انجمن
 به مناسبت هفته حمل و نقل

حمل ونقل به عنوان یکی از پایه های اقتصاد و پیشران 
توســعه اقتصــادی کشــورها و در کلیــه دوره هــا یکــی از 
جدی ترین بخش های مورد توجه سیاســت گذاران و برنامه 

ریزان می باشد. 
بــا وجود اهمیت این حوزه، نظام اقتصادی کشــور ما تا 
کنون نتوانسته است از ظرفیت های بی شمار آن بهره کافی 
ببرد و ســهم متناســب با ظرفیت های حمل و نقلی کشور 
را از ایــن زیربخش در تولیــد ناخالص داخلی جذب نماید، 
لیکن ایــن روزها که یادآور فرمان تاریخی حضرت امام)ره( 
در روز  26  آذر سال 1362 و خدمات ارزشمند دالور مردان 
و فعاالن حوزه حمل و نقل در دوره جنگ است را خدمت 
تمامی دست  اندرکاران و فعاالن حمل و نقل کشور به ویژه 
خانــواده بــزرگ حمل و نقل ریلی تبریــک و تهنیت عرض 
نمــوده و از اعماق وجــود تعالی کلیه بخش های اقتصادی 
میهن اسالمیمان علی الخصوص حمل و نقل ریلی کشور 

را آرزومندم.
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